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No dia 1º, segunda-feira, a Secreta-
ria Municipal de Educação – SME deu
início à Formação de Gestores Escola-
res, com o intuito de possibilitar aos par-
ticipantes, conhecimentos e reflexões
sobre os pressupostos necessários à
construção de uma gestão democrática
na escola pública municipal.

Esse curso é dirigido aos profissionais
que integram a equipe escolar e estejam de-
vidamente inscritos e aptos a concorrer ao
cargo de dirigente escolar.

A convite da SME, na última segunda-
feira, 08, os participantes do curso recebe-
ram a presença do prefeito Saulo Pedrosa,
que apresentou, aos candidatos, algumas ori-
entações sobre o processo de gestão públi-
ca. “Queremos concluir a administração com
esse ato democrático. Quero parabenizar
todos vocês pela coragem de se expor pu-
blicamente numa disputa de cargo eleitoral”,

Candidatos a diretores escolares
recebem prefeito na Formação

disse o prefeito.
“A eleição para diretor escolar é um

avanço histórico na nossa cidade. Estamos
exercendo a democracia e acreditamos que
isso trará reflexos positivos em nossa co-
munidade”, ressaltou a coordenadora geral
da SME, Iara Xavier.

Eleição – No próximo dia 12, todas
as escolas municipais de Barreiras, esta-
rão elegendo o seu diretor. Previsto por
Lei, os eleitores serão alunos com idade
mínima de 16 anos, sendo que os de ida-
de inferior serão representados pelos pais
ou responsáveis.

Dentre os critérios exigidos dos can-
didatos aos cargos, estão, a experiência
mínima de três anos na rede pública mu-
nicipal, podendo cadidatar-se qualquer
professor que possua habilitação superi-
or na área de educação, lotado no míni-
mo há dois anos na Unidade Escolar, con-
clusão com aproveitamento do curso para
gestores de unidade escolar, organizado
pela Secretaria Municipal de Educação –
SME; que não tenha sofrido pena disci-
plinar nos dois últimos anos anteriores e
que apresente e defenda, junto à comuni-
dade escolar, o seu Programa de Gestão
Escolar para implementar o Plano de
Desenvolvimento da escola.

Como em uma eleição normal, o candi-
dato, para ser eleito, precisará da maioria
dos votos dos eleitores, para, então, ser en-
caminhado ao poder executivo, para proce-
dimentos normais de nomeação.

Prefeito Saulo Pedrosa parabeniza os candi-
datos

A capacitação está acontecendo no Mercado Cultural Caparrosa
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 922, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias -
ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Comba-
te às Endemias - ACE, o Sr. Rafael da Silva Santos, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0311770.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Agente de Combate às Endemias - ACE,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Rafael da Silva Santos, CPF
017.054.561-03, RG 4.969.568 SSP/BA filho de Rildo Dias dos San-
tos e Maria Paula da Silva Santos, oportunidade em que foi cientifica-
do das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública,
bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rafael da Silva Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 923, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias -
ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Comba-
te às Endemias - ACE, o Sr. Joaquim Pereira Santos Neto, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0303568.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Agente de Combate às Endemias - ACE,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Joaquim Pereira Santos Neto,
CPF 706.744.005-00, RG 07.867.317-88 SSP/BA filho de Cícero
Pereira dos Santos e Leonora Pereira dos Santos, oportunidade em
que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromis-
so de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da admi-
nistração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declara-
do EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joaquim Pereira Santos Neto
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 924, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Klebison Rocha Silva, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0314913.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Klebison Ro-
cha Silva, CPF 687.296.425-15, RG 06.775.304-39 SSP/BA filho
de José Rocha e Sonia Correia da Silva, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Klebison Rocha Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 925, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de
Combate às Endemias - ACE, o Sr. Anderson Maia das
Chagas, aprovado no concurso público sob a inscrição 0313266.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às
Endemias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Anderson
Maia das Chagas, CPF 020.945.565-90, RG 13.111.604-50 SSP/
BA filho de Otacílio Francisco das Chagas e Vandalcy Maia das
Chagas, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Anderson Maia das Chagas
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 926, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Janilson da Silva Ramos, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0320110.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Janilson da
Silva Ramos, CPF 040.726.635-65, RG 14.566.174-19 SSP/BA
filho de Nilson dos Santos Ramos e Eugenia Olinda da Silva, opor-
tunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e de-
veres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Janilson da Silva Ramos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 927, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Ecicleiton dos Santos de Oli-
veira, aprovado no concurso público sob a inscrição 0312005.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Ecicleiton dos
Santos de Oliveira, CPF 028.355.205-03, RG 13.680.277-09 SSP/
BA filho de Edigar Rodrigues de Oliveira e Evanei dos santos de
Oliveira, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ecicleiton dos Santos de Oliveira
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 928, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de
Combate às Endemias - ACE, o Sr. Marcos Cardoso dos
Santos, aprovado no concurso público sob a inscrição 0308530.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às
Endemias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Marcos
Cardoso dos Santos, CPF 920.215.305-15, RG 09.301.010-90
SSP/BA filho de Justiana Cardoso dos Santos, oportunidade em
que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcos Cardoso dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 929, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Jarlon da Silva Matos, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0306619.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Jarlon da Silva
Matos, CPF 911.760.855-49, RG 08.039.079-07 SSP/BA filho de
Basílio Vieira Matos e Antonia Ferreira Matos, oportunidade em
que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jarlon da Silva Matos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 932, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, a Srª. Milca de Carvalho Lins, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0315743.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, a Srª. Milca de
Carvalho Lins, CPF 045.144.195-83, RG 12.943.210-56 SSP/BA
filha de Manoel Bezerra Lins e Diracy Pereira de Carvalho, opor-
tunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e de-
veres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Milca de Carvalho Lins
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 933, de 21 de Novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias - ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Francisco de Carvalho Filho,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0302622.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Francisco de
Carvalho Filho, CPF 020.429.015-55, RG 12.082.900-29 SSP/BA
filho de Francisco de Carvalho e Maria Alves Costa, oportunidade
em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisco de Carvalho Filho
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 934, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Maurício Bandeira Souza, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0300340.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Maurício Ban-
deira Souza, CPF 041.435.845-73, RG 14.960.327-48 SSP/BA fi-
lho de Mário dos Santos Souza e Joelma Bandeira Souza, oportuni-
dade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maurício Bandeira Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 935, de 21 de Novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias - ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Verediano Pereira Vieira, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0302214.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Verediano Pe-
reira Vieira, CPF 817.130.295-53, RG 11.146.764-03 SSP/BA fi-
lho de João Ernandes Pinto Vieira e Maria do Socorro Pereira Vie-
ra, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obedecendo
as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Verediano Pereira Vieira
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 936, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Wesei Arlem Dias Guedes,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0304291.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Wesei Arlem
Dias Guedes, CPF 939.931.615-72, RG 07.677.035-45 SSP/BA
filho de Francisco Pereira Guedes e Terezinha Furtado Guedes,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Wesei Arlem Dias Guedes
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 937, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Jorge da Silva Cruz, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0307864.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Jorge da Silva
Cruz, CPF 973.809.465-87, RG 08.582.566-22 SSP/BA filho de
Francisco Doroteu Cruz e Maria Milta da Silva Cruz, oportunidade
em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jorge da Silva Cruz
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 938, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, a Srª. Maria do Carmo Nunes, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0302132.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, a Srª. Maria do
Carmo Nunes, CPF 411.003.875-87, RG 03.548.899-90 SSP/BA
filha de Raimundo Nunes e Adalice Lopes Nunes, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria do Carmo Nunes
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 939, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Dorismar Bomfim Franca, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0301586.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Dorismar
Bomfim Franca, CPF 426.809.215-34, RG 05.272.996-69 SSP/
BA filho de Doralino Bomfim Franca e Marialva Bomfim Franca,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dorismar Bomfim Franca
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 940, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Silas Porto de Souza Mendes,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0308286.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Silas Porto de
Souza Mendes, CPF 031.438.265-84, RG 14.001.650-32 SSP/BA
filho de Elviro Mendes dos Santos e Virginia Porto de Souza Men-
des, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido car-
go, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Silas Porto de Souza Mendes
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 941, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Thiago Jackson Alves Soares,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0314648.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Thiago Jackson
Alves Soares, CPF 019.664.685-55, RG 13.626.522-70 SSP/BA
filho de Francisco Valdinar Soares e Maria das Graças Alves Soa-
res, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido car-
go, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Thiago Jackson Alves Soares
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 942, de 21 de  novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Ueslei Venicius Rodrigues
dos Santos, aprovado no concurso público sob a inscrição 0313203.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Ueslei Venicius
Rodrigues dos Santos, CPF 028.086.575-95, RG 14.075.910-70
SSP/BA filho de Aparecida Rodrigues dos Santos, oportunidade
em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ueslei Venicius Rodrigues dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 943, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de
Combate às Endemias - ACE, o Sr. Zezito Pereira de Souza,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0303608.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às
Endemias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Zezito Pereira
de Souza, CPF 363.701.185-91, RG 3.806.502 SSP/BA filho de
José Soares de Souza e Lacimi Pereira de Souza, oportunidade em
que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Zezito Pereira de Souza
Empossado



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 12Barreiras - Bahia - terça-feira, 09 de dezembro de 2008        ANO 4  -  Nº 831

PORTARIA GAB.  Nº 944, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Manoel Henrique Fernandes
Pereira, aprovado no concurso público sob a inscrição 0317079.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Manoel Henri-
que Fernandes Pereira, CPF 034.327.715-84, RG 12.770.304-
72 SSP/BA filho de Manoel Almeida Pereira e Maria Goretti Fer-
nandes Pereira, oportunidade em que foi cientificado das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSA-
DO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência
de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Manoel Henrique Fernandes Pereira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 945, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Robson Valdo dos Santos Gui-
marães, aprovado no concurso público sob a inscrição 0319378.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Robson Valdo
dos Santos Guimarães, CPF 033.077.155-85, RG 13.336.323-63
SSP/BA filho de João Almeida Guimarães e Rosangela Ferreira
dos Santos, oportunidade em que foi cientificado das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao refe-
rido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obe-
decendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Robson Valdo dos Santos Guimarães
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 946, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Edivaldo de Souza Viera, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0302712.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Edivaldo de
Souza Viera, CPF 883.886.205-25, RG 08.174.730-15SSP/BA fi-
lho de Enoch José Vieira e Elenita Pereira de Souza, oportunidade
em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edivaldo de Souza Viera
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 947, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Com-
bate às Endemias - ACE , o Sr. Domingos Pereira da Silva
Júnior, aprovado no concurso público sob a inscrição 0312313.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Domingos Pe-
reira da Silva Júnior, CPF 028.132.825-02, RG 12.824.246-96
SSP/BA filho de Domingos Pereira da Silva e Arleyde Coelho da
Silva, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Domingos Pereira da Silva Júnior
Empossado
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LEI Nº 816/08, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

“Altera o Plano de Cargos e Salários, Lei 762/2007, acrescentando o Cargo, em Extinção de Agente de Saúde, incluindo-o
no Grupo Ocupacional 3 da Tabela Salarial o referido Cargo, tendo como valores de referência os mesmos praticados para
o Cargo de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Considerando a necessidade de sanar lacuna na Lei 762 de 11 de julho de 2007, que Alterou o Plano de Cargos e Salários dos Servidores
Públicos Civis do Município de Barreiras-BA, deixando de contemplar o cargo, em extinção, Agente de Saúde.

Art. 1º - Fica acrescentado ao Grupo Ocupacional 3, da Tabela Salarial 3, do Anexo II da Lei 762/2007, o Cargo, em Extinção, Agente de
Saúde, cujos valores de referência serão os mesmos praticados para o Cargo Agente Comunitário de Saúde:

§ 1º - A progressão horizontal aplicada ao Cargo Agente Comunitário de Saúde, definido no Grupo Ocupacional 3 da Lei 762/2007, deve ser
aplicada aos servidores do Cargo em Extinção Agente de Saúde;

§ 2º - O salário base aplicado ao Cargo, em Extinção, Agente de Saúde passa a ser o mesmo valor aplicado ao Cargo Agente Comunitário de
Saúde, conforme determina o Caput desse Artigo.

§ 3° - A tabela em anexo substitui a tabela Grupo Operacional 3, da Tabela Salarial 3, do Anexo II da Lei 762/2007.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e tem efeito retroativo até 18 de setembro de 2007, revogadas as disposições em

contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

LEI Nº 817/08, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

“Denomina de Rua Firmiano Luiz Ribeiro no Município de Barreiras”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica  denominada Rua Firmiano Luiz Ribeiro, a antiga Rua dos Imigrantes  e Rua Alagoinhas, que inicia-se na Rua da Autoviza, no
Loteamento Lacerda, e termina na Rua Juazeiro, do Loteamento Rio Grande, no Município de Barreiras.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

LEI Nº 818/08, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

“Denomina Praça Poeta Natim no Município de Barreiras”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada Praça Raimundo Nonato de Souza “Poeta Natim”, a Praça da Igreja Católica, localizada no Bairro São
Pedro, no Município de Barreiras.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras


